
 

 

Designação do Projeto: Pallbraga – um estímulo à inovação nos processos e nos produtos 

Código do projeto: NORTE-06-38D7-FEDER-001284  

Objetivo Principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos 

trabalhadores (FEDER) 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: PALLBRAGA, LDA 

 

Data de aprovação: 15-11-2021 

Data de Início: 15-11-2021 

Data de conclusão: 14-11-2022 

Custo total elegível: 184.442.00 € 

Apoio financeiro da União Europeia_ FEDER: 73.776.80 € 

 
 
O projeto da Pallbraga envolve criatividade, habilidade e talento, com o objetivo de criar valor para os 
clientes, onde se assistirá a um impacto significativo ao nível produtivo e de rentabilidade pois permitirá 
aumentar a capacidade produtiva; eliminar operações manuais; atingir maior eficiência e eficácia dos 
processos; maior velocidade; reduzir quebras, desperdícios e outros custos de produção, atingindo assim 
a máxima rentabilidade e qualidade. 

 
O apoio à presente operação tem como objetivos: 
. Aumentar a capacidade instalada e o leque de produtos 
. Promover melhoria da produtividade  
. Atrair novos clientes  
. Melhorar a utilização das novas ferramentas de gestão e de tecnologia da informação 
. Apostar na economia digital e interação com o cliente  
. Apostar na indústria 4.0 e transição digital 
 
De forma a atingir os objetivos previstos, justificam-se os seguintes os investimentos:  
- Aquisição de máquinas, equipamentos  
- Aquisição de equipamentos informáticos 
- WebSite com loja on-line 
- Marketing e desing de campanhas (adesão inicial) 
- Material circulante (aquisição de uma carrinha) 
- Estudo sobre boas práticas ambientais 
- Servidor e windows server 
- Obras de remodelação  
- Trabalhos elétricos 



 
Indicadores de realização e de resultado: 
- Indicador de realização: Postos de trabalho a manter (nº de postos de trabalho que vão ser mantidos 
pela empresa até à conclusão do projeto): 10 
- Indicador de resultados: Manutenção do n.º de postos trabalho nos 6 meses após conclusão do projeto: 
10 

 


